
 

 

Discurso de posse do Presidente da ATRICON (Associação dos membros dos Tribunais 

de Contas do Brasil), Conselheiro Valdecir Pascoal 

 

1 — Saudação a todos. 

 

MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E UNIDADE 

 

2 — Este é um momento singular e de muitas simbologias para o "Sistema Tribunais de 

Contas". A posse conjunta das novas Diretorias da Atricon, IRB, Abracom e Audicon, sob a 

generosa hospitalidade do TCU, reflete o sentimento de unidade. Unidade que não deixa de 

reconhecer diferenças naturais, mas que, cada vez mais, foca as convergências em prol de 

Tribunais de Contas mais úteis à sociedade e que cumpram sua missão constitucional, de 

forma plena, capaz e independente. 

 

3 — O momento é de integração. E esta integração transcende os empossandos e as entidades 

aqui hoje representadas. Com efeito, ela abrange todos os 34 Tribunais de Contas brasileiros, 

as entidades de classe parceiras do sistema, como Ampcon, Fenastc, ANTC e Auditar;  outras 

como a OAB, AMB, ANDES, AJUFE, CONACI, SEBRA e CNM; os Organismos 

Internacionais: BID, BIRD, GIZ, OCDE, INTOSAI, OLACEFS; o Poder Legislativo, o Poder 

Judiciário, o Ministério Público (o comum e o especial de contas), órgãos do governo federal, 

como o MEC, o MPOG e a CGU. Integração também com a imprensa e diversas 

organizações da sociedade civil. Um agradecimento muito especial  às lideranças que 

representam todas essas entidades, pois elas nos ajudaram a alcançar nossos objetivos e metas 

ao longo destes dois últimos anos de gestão. Estamos convictos que com elas estreitaremos 

nossos laços cada vez mais, ao longo desta nova caminhada. 

 

BALANÇO DA GESTÃO 2014-2015 

 

4 — Por falar em gestão, não posso deixar de relembrar, de forma objetiva, as principais 

ações desenvolvidos pela Atricon no biênio 2014/2015. Buscamos uma atuação pautada nos 

objetivos consignados em nosso planejamento estratégico, nas Resoluções da Atricon e 

procurando conduzir nossa atuação a partir do diálogo institucional, da transparência e da 



 
democratização das deliberações estratégicas. Tudo isso não seria possível sem o apoio e a 

participação direta de todos os membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo da nossa 

entidade, dos Presidentes dos TCs, do apoio estratégico do TCE de Pernambuco, de nossa 

proficiente assessoria técnica em Recife, em Brasília e em Mato Grosso, e de uma legião de 

membros e servidores abnegados pela boa causa do controle externo. Em breve síntese, eis 

algumas ações desenvolvidas: 

 

- A defesa judicial de competências dos Tribunais de Contas e de prerrogativas de seus 

membros, especialmente a partir da interposição de Ações de Inconstitucionalidade perante o  

STF; 

 

- Manifestações públicas sobre temas relacionados ao controle público da administração, aos 

Tribunais de Contas e à governança pública, por meio de entrevistas, debates, notas, muitas 

delas em parceira com as entidades aqui já citadas; 

 

- Efetiva participação na ENCCLA e apresentação ao Congresso Nacional de um conjunto de 

medidas para aprimorar o combate à corrupção; 

 

- Atuação no Congresso Nacional, inclusive por meio de assessoria parlamentar profissional, 

com vistas a defender as causas do controle externo e de seus membros e participar mais 

diretamente do debate dos temas relacionados à gestão e ao controle público; 

 

- Realização do IV Encontro dos TCs, em Fortaleza, no ano de 2014, e do XXVIII Congresso 

dos Tribunais de Contas do Brasil, no final de 2015, no Recife, eventos marcados pela 

qualidade das discussões e pelo compartilhamento de boas práticas; 

 

- Aprimoramento de nossa política de comunicação por meio de novo Portal na internet, do 

lançamento de vídeo institucional e de uma vigorosa atuação nas redes sociais. 

 

Todas essas ações nos dão a consciência do dever cumprido, mesmo diante de todas as 

limitações humanas, financeiras e logísticas de uma entidade com a abrangência territorial e 

as múltiplas responsabilidades da Atricon. 

 



 
QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (QATC  — MMD-TC) 

 

5 — Nada obstante, meu senhores, minhas senhoras, faço um destaque especial ao nosso 

programa prioritário: o QATC – Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do 

Brasil. Composto pelas Resoluções-Diretrizes da Atricon e pelo MMD-TC (Marco de 

Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas), trata-se, sem sombra de dúvida, da mais 

moderna ferramenta de avaliação para os Tribunais de Contas, haja vista ser construído a 

partir de indicadores extraídos do SAI-PMF (da Intosai) e das Resoluções da Atricon, o que 

permite uma avaliação de padrão internacional em sintonia com as peculiaridades do nosso 

modelo constitucional de controle externo. Em 2015, 33 Tribunais de Contas aderiram e 

realizaram o diagnóstico, que teve a certificação de garantia de qualidade da Atricon. Poucas 

instituições públicas no país possuem em suas mãos uma  bússola tão poderosa a apontar o 

caminho da excelência institucional. A rigor, o diagnóstico realizado, por si só, já seria 

motivo de júbilo pelo enorme potencial de desenvolver nossas instituições, diminuir as 

assimetrias, conferir mais efetividade à nossa atuação e conquistar mais confiança da 

sociedade. Mas queremos mais. Nos próximos dois anos, além de ações contínuas que visem 

aprimorar a própria ferramenta, envidaremos esforços para coordenar e ajudar a todos os 

Tribunais  a melhorarem o seu desempenho e, para tanto, mais uma vez, temos a certeza, 

contaremos com a contribuição de todos os Tribunais, de seus membros e servidores, do IRB, 

da Abracom, da Audicon, da Ampcon e, dessa vez, dos próprios organismos internacionais 

que desejam um controle público proficiente e já reconheceram publicamente o valor da 

nossa ferramenta de avaliação. Conclamo a todos, então, para continuarmos essa jornada 

republicana. 

 

6 — Falamos da bússola e do caminho da excelência institucional. É certo, contudo, que tal 

constatação não significa que os Tribunais de Contas não se aprimoraram nesta quadra da 

história que remonta ao advento da Carta Cidadã de 1988. Avançamos, e muito! 

Profissionalização dos servidores, investimentos em tecnologia da informação, atuações 

cautelares e auditorias preditivas (aquelas que evitam "chorar" sobre "o dinheiro derramado" 

do cidadão), as auditorias operacionais  (que focam os resultados das políticas públicas, ou 

seja, aquelas que avaliam se o gasto público melhorou a qualidade de vida das pessoas), a 

guarda dos princípios da responsabilidade fiscal, o estímulo ao controle social por meio das 

Ouvidorias e dos seus portais de transparência, a defesa da república e da democracia por 



 
meio dos pareceres e julgamentos das contas dos administradores públicos, que ganharam 

robustez com as novas balizas da lei da ficha limpa, a orientação aos gestores por meio das 

escolas de contas: todas essas ações, encontradas de norte a sul e de leste a oeste desse país 

continental, revelam o quanto já avançamos. 

 

7 — Nada obstante, não nos cabe ensaiar a leviana – e, amiúde, cômoda – cegueira 

corporativa para apenas enaltecer o que temos de melhor. O próprio diagnóstico realizado em 

2015 aponta inúmeras oportunidades de melhoria, para todos nós, sem qualquer exceção. 

Portanto, meus senhores, minhas senhoras, "navegar" em busca do  contínuo aprimoramento 

"é preciso". Preciso, vale dizer, nas duas acepções assinaladas pelos irmãos lusitanos. 

"Preciso", no sentido de viável e seguro, porque os resultados da aplicação do MMD-TC já 

indicam o que deve ser preservado, fortalecido, mudado e o que deve ser buscado. Mas é 

"preciso", sobretudo, no sentido de necessidade, porquanto a sociedade assim o deseja. 

Deseja que os órgãos de Estado prestem serviços de excelência. Que exerçamos nossas 

competências constitucionais sem qualquer nesga de capacidade ociosa.  E em se tratando de 

Tribunais de Contas existe uma singularidade que aumenta a nossa responsabilidade: o 

serviço público que prestamos possui múltiplas vertentes de cidadania, na medida em que 

pode influenciar diretamente na qualidade de outros serviços essenciais à população, como 

educação, saúde, segurança, mobilidade e meio ambiente, tanto na perspectiva de melhorar a 

eficiência na aplicação dos recursos dele, cidadão, como na do combate ao flagelo da 

corrupção. 

 

COMBATE À CORRUPÇÃO EM REDE 

 

8 — A propósito da corrupção não podemos deixar de nos posicionar sobre o atual e 

desafiador contexto vivido em nosso país, triste e preocupante, de um lado, mas, por outro, 

repleto de sementes que sinalizam um porvir mais republicano. Reitero uma convicção: o 

combate à corrupção não será efetivo se não houver uma atuação firme e colaborativa entre 

todos os órgãos de controle público,  bem denominados "agências de accountability" pelo 

cientista Guillermo O'Donnel, a saber: controle interno, procuradorias, tribunais de contas, 

ministério público, polícias, poder legislativo e poder judiciário.  Todos os recentes casos 

exitosos de combate à corrupção no Brasil — e a "Lava-Jato" é um primoroso exemplo — 

tiveram  a marca indelével da atuação respeitosa e parceira dos órgãos de controle. Decerto 



 
que a exemplar atuação de agentes públicos que integram o controle merecem nossos 

aplausos e têm a força de fazer a diferença, de servir de  exemplo, de quebrar paradigmas e de 

desencadear um ciclo virtuoso na atuação de outros agentes. Nada obstante, para ser 

sustentável e significar uma verdadeira inflexão ética e republicana, o combate à corrupção, 

com a consequente responsabilização daqueles que dilapidam  o patrimônio público, precisa 

se transformar numa política permanente e institucionalizada. Em se tratando de manifestos 

cardumes de predadores da república, anzóis haverão de dar lugar às redes. A efetividade 

duradoura, neste caso, rima com atuação integrada. Integrada, vale reforçar, por uma rede 

construída a partir de uma consistente teia de fios tecida por instituições de controle fortes e 

independentes. Tecida também por um ambiente de liberdade plena de expressão e de 

imprensa, por um nível cada vez maior de transparência dos atos de gestão, por uma maior 

participação dos cidadãos no controle social, por um modelo de exercício da política que 

iniba a influência do poder econômico e qualifique a nossa ainda jovem democracia, mas, 

sobretudo, por uma verdadeira abnegação de todos nós brasileiros por uma revolução na 

educação. Nesta rede-teia republicana, nunca é demais repetir, a educação é a matéria-prima, 

é o fio-mor. Fazendo uma metáfora com a mitologia, é forçoso reconhecer que para ferir de 

morte o monstro da corrupção e sairmos imunes do labirinto da ignorância, da falta de ética, 

da ineficiência e da burocracia, a educação consiste no verdadeiro "fio de ouro de Ariadne", 

que tem o poder de reforçar e robustecer todos os demais fios  – os fios do controle, da 

gestão, da transparência, da liberdade e da democracia – e de nos revelar o caminho real da 

esperança. 

 

9 — Permitam-me, nesta parte final,  chamar a atenção de todos que integramos uma 

instituição essencial à república, à democracia e à boa governança pública para alguns riscos 

e desafios deste momento singular para o controle e para o futuro do nosso pais: 

 

RESOLUÇÕES DA ATRICON 

 

- Como integrantes dos Tribunais de Contas e de um movimento sintonizado com os novos 

tempos, que busca o contínuo aprimoramento do controle exercido por estas instituições, 

peço o apoio de todos para adoção das recomendações-diretrizes consignadas nas Resoluções 

da Atricon. Todas são importantes e fundamentais para o alcance da excelência institucional. 

Contudo, permitam-me, neste momento,  destacar duas delas. A primeira é a que trata dos 



 
requisitos constitucionais para a composição dos colegiados dos Tribunais de Contas e que 

assegura independência funcional e o pleno exercício das atribuições constitucionais aos 

Ministros e Conselheiros Substitutos e aos Procuradores de Contas que integram os MPCOs. 

Precisamos, por todos os meios legais, assegurar máxima efetividade ao texto constitucional e 

que todas as indicações para os nossos Tribunais estejam em sintonia com os atributos 

constitucionais, que podem ser resumidos em dois: capacidade e decência. A segunda 

Resolução é justamente aquela que diz respeito ao controle dos Tribunais de Contas sobre os 

gastos com educação, destacando a nossa responsabilidade histórica com a efetividade do 

atual PNE, ainda que saibamos dos desafios dobrados em razão da crise econômica e fiscal.  

Não esqueçamos: somos uma das principais agulhas que podem ajudar a tecer o fio de ouro 

que nos levará ao futuro sonhado. 

 

O DESAFIO DA COMUNICAÇÃO 

 

- Precisamos explicar ainda mais e melhor para a sociedade o nosso verdadeiro papel 

constitucional. Que não esperem dos Tribunais de Contas a aplicação de penas de privação de 

liberdade, a quebra de sigilo telefônico, a aposição de algemas, a decretação de impeachment 

ou cassação de mandatos. Com efeito, não é este o nosso papel constitucional. Mas nem por 

isso somos menos importantes para evitar desperdício, ineficiência e combater a corrupção. 

As auditorias técnicas,  baseadas em metodologia internacional e lastreadas em matrizes de 

risco e relevância, realizadas diuturnamente pelo seu qualificado e independente corpo de 

auditores, aliadas ao controle preventivo e ao julgamento das contas, constituem vigorosos 

instrumentos de controle. E não devemos  esquecer que as deliberações tomadas pelos 

Tribunais de Contas, notadamente as que concluem pela existência de irregularidades graves, 

graças ao dever de representação imposto pela Lei Maior,  são enviadas, por exemplo, ao 

Legislativo e ao Ministério Público, que, com base nelas, podem, soberanamente, 

desencadear outros processos, a exemplo de ações penais, impeachment, ações de 

improbidade e de impugnações de mandato, concluindo, assim, todo o possível ciclo de 

responsabilizações previsto no ordenamento jurídico. 

 

O BOM COMBATE CONTRA AS AMEAÇAS AO CONTROLE 

 



 
- Atenção para o que chamo de "paradoxo da efetividade". Justamente em razão dos avanços 

de nossa atuação nos últimos anos (cito, apenas como um dos exemplos, a importante 

deliberação do TCU sobre as contas de governo do executivo federal de 2014, relatadas pelo 

Ministro Nardes, aprovadas à unanimidade do Plenário, e amparadas em minudente relatório 

técnico e parecer do MPCO) temos assistido, no âmbito da união e de alguns estados, 

movimentos pontuais de parcela de membros que integram o legislativo e o executivo 

visando nitidamente enfraquecer o controle e diminuir nossas competências e  prerrogativas, 

balizas da nossa independência. O que  dizer das evidentes inconstitucionalidades da MP 703, 

especialmente quando ignora a constitucional competência dos Tribunais de Contas para 

fiscalizar, em qualquer fase, os acordos de leniência? Da tentativa de extinguir importantes 

garantias da magistratura extensivas aos membros de Tribunais de Contas, consignada na 

PEC 62? Das inúmeras proposições que buscam de mitigar a nossa atuação preventiva e 

cautelar em licitações e contratos, justamente aquelas áreas em que somos mais efetivos e 

fundamentais para evitar prejuízos ao erário decorrentes de sobrepreços e superfaturamentos 

em obras públicas? Faz sentido mesmo a criação de uma autoridade fiscal independente 

quando o próprio Tribunal já faz esse papel, que, por óbvio, pode ser aprimorado sem 

maiores custos e burocracia? Saibam todos os senhores que a Atricon – e, tenho certeza, as 

nossas entidades parceiras – não mediremos esforços para denunciar essas ameaças à 

sociedade, procurando, a partir de um debate firme e transparente, convencer a maioria 

comprometida de nossos parlamentares a não aprovarem esses verdadeiros desatinos 

antirrepublicanos, sem prejuízo, sempre, das medidas jurídicas cabíveis. 

 

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

- Por outro lado, há ações benfazejas no campo legislativo que teriam o condão de aprimorar 

o sistema. Reiterando nosso objetivo estratégico antigo, peço o apoio de todos — e aqui uma 

conclamação especial  aos membros do TCU, aos parlamentares ligados ao tema do controle 

e às lideranças da sociedade civil — com vistas a nos ajudar a sensibilizar o Congresso 

Nacional para a premente necessidade da criação do CNTC, Conselho Nacional para os 

Tribunais de Contas, nos moldes do que já existe para o Judiciário e o Ministério Público. 

Precisamos do CNTC e a sua criação será uma medida prioritária neste novo biênio. Não 

como panaceia para todos os nossos problemas, mas para consolidar de vez e de maneira 



 
sustentável o "sistema Tribunais de Contas", zelando pela conduta ética de nossos membros e 

pelo melhor desempenho institucional. 

 

10 - Meus amigos, meus senhores, minhas senhoras. No último e inesquecível Congresso dos 

Tribunais de Contas, em dezembro passado no Recife, ao fazer menção a estas palavras-

sentimento-atitude que devem nortear nosso comportamento e nossa atuação nesta atual 

quadra histórica —  integração, rede, colaboração, parceria, compartilhamento, harmonia, 

união — vali-me da bela e significativa imagem-símbolo das antigas pontes do Recife. Para 

não fugir muito daquele script-raiz, finalizo ecoando o canto do poeta João Cabral de Melo 

Neto, no poema "Tecendo uma manhã". Que as palavras do poeta nos encante e nos inspire a 

continuar tecendo unidos o futuro com que sonhamos para o controle, para os Tribunais de 

Contas e para o Brasil: 

 

"Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação..." 

 

Avante Atricon! Avante Tribunais de Contas! 

Avante Brasil! 

Obrigado! 


